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Notícias 

Seminário de Pesquisa em Direito da FDRP - Informações 
O Simpósio de Pesquisa em Direito da FDRP teve 49 trabalhos inscritos, divididos em nove mesas 
temáticas. 

As inscrições para ouvintes ainda estarão abertas até um dia antes do evento. 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/seminario-de-pesquisa-em-direito-da-fdrp-informacoes/ 

 

Eventos 

Jornada de Direito Privado 
O evento acontece em homenagem ao Prof. Luciano de Camargo Penteado e conta com palestrantes de 
diversas instituições de ensino trazendo temas relacionados ao Direito Privado. 

Para realizar sua inscrição prévia no evento, acesse o link: http://goo.gl/forms/D05watgji0. 

Data: 17/05/2016 

Local: Auditório da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/jornada-de-direito-privado/ 

Crise político-institucional e o sistema de justiça | Por que 
fazer Direito 
Diante da crise política presente no atual cenário brasileiro, o grupo do PET – Direitos da FDRP/USP 
convida todas (os) a debater a atuação dos diferentes atores que compõem o sistema de justiça de nosso 
país. Assim, a semana “Por que fazer Direito?” será realizada com temática: "A crise político - institucional 
e o sistema de justiça". 

Data: de 17/05 a 19/05/2016. 

Local: Salas B11 e B12 

http://www.direitorp.usp.br/seminario-de-pesquisa-em-direito-da-fdrp-informacoes/
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Mais informações: https://www.facebook.com/events/894730527337828/ 

Cine Cult USP – De Cabeça Erguida (Maio) 
O Cine Cult USP traz no mês de maio “De Cabeça Erguida”, filme de Emmanuelle Bercot e que será 
debatido por Fernando Prota, psiquiatra e psicanalista membro da EBP/AMP. 

O evento é gratuito e aberto ao público. 

Data: 18/05/2016, às 19h30 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: https://www.facebook.com/events/894730527337828/ 

 

Oportunidades Graduação 

Edital Bolsa Empreendedorismo 2016 
Informamos que já estão abertas as inscrições para a Bolsa Empreendedorismo, dentro do Programa de 
Bolsas de Intercâmbio Internacional para Alunos de Graduação. 

A Agência USP de Inovação lança o Edital 01/2016 para projetos de duração de 60 a 180 dias a serem 
realizados entre dezembro de 2016 e setembro de 2017. 

Inscrições: de 05 de maio a 15 de agosto de 2016 

Edital: http://inovacao.usp.br/empreendedorismo/bolsa-empreendedorismo/ 

Mais informações: pelo e-mail bolsainovacao@usp.br 

Brazilian Business & Culture - FEARP Summer School 

De 21 de junho a 08 de julho a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(FEARP) da USP realizará o Summer Program 2016 – Brazilian Business & Culture. O curso de curta duração 
é voltado para alunos estrangeiros vinculados a universidades internacionais que desejam aprender sobre 
a sociedade brasileira e o ambiente de negócios no nosso país, porém também disponibilizará vagas para 
os alunos de graduação da USP. 

Inscrições: entre 16/05 e 18/05/2016 

Mais informações: http://fearp.usp.br/pt-br/international/item/4365-summer-program-2016-brazilian-
business-culture.html 

Edital 522/2016 – Programa para o Fortalecimento da Função 
Pública na América Latina – Fundação Botín 

Estão abertas as inscrições para o edital 522/2016 - Programa para o Fortalecimento da Função Pública na 
América Latina – Fundação Botín, para oferecimento de 05 (cinco) vagas dirigidas aos alunos de graduação, 
para intercâmbio durante o segundo semestre de 2016. 
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O programa, aberto a todas as áreas acadêmicas da universidade, consiste em oito semanas de 
treinamento na sede da Fundacíon Botín em Madrid (Espanha) e na Fundação Getúlio Vargas (Brasil). O 
conteúdo do programa abordará as seguintes áreas: fundamentos políticos, jurídicos e históricos; 
sociedade, competências e habilidades políticas e de serviço público; ética e filosofia política; economia; 
fortalecimento institucional e serviço público. 

Inscrições: até às 12 horas de 27/05/2016 

Mais informações: http://www.usp.br/internationaloffice/index.php/editais/edital-5222016-programa-
para-o-fortalecimento-da-funcao-publica-na-america-latina-fundacao-botin/ 

 

Oportunidades Pós-Graduação 

Bolsas para graduados na Austrália - Programa Endeavour 
Scholarships & Fellowships 
Estão abertas inscrições para candidaturas ao Programa Endeavour Scholarships & Fellowships. São bolsas 
integrais a candidatos do mundo todo, em qualquer área de conhecimento e de qualquer idade, oferecidas 
pelo governo australiano. 

Para participar, é necessário, entre outros requisitos, já ter concluído um curso de graduação, além de 
apresentar certificado de proficiência em língua inglesa e uma carta de aceite de uma universidade ou 
instituição australiana. 

Inscrições: até 30/06/2016 

Edital: http://internationaleducation.gov.au/Endeavour 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/bolsas-para-graduados-na-australia-programa-endeavour-
scholarships-fellowships/ 

 

Oportunidades Docência 

Bolsas para graduados na Austrália - Programa Endeavour 
Scholarships & Fellowships 
Estão abertas inscrições para candidaturas ao Programa Endeavour Scholarships & Fellowships. São bolsas 
integrais a candidatos do mundo todo, em qualquer área de conhecimento e de qualquer idade, oferecidas 
pelo governo australiano. 

Para participar, é necessário, entre outros requisitos, já ter concluído um curso de graduação, além de 
apresentar certificado de proficiência em língua inglesa e uma carta de aceite de uma universidade ou 
instituição australiana. 

Inscrições: até 30/06/2016 

Edital: http://internationaleducation.gov.au/Endeavour 
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Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/bolsas-para-graduados-na-australia-programa-endeavour-
scholarships-fellowships/ 

Programe-se 

Espanha: porta da Europa para empresas brasileiras [Alteração 
de data] 
O evento organizado pelo GCARI-RP traz uma palestra do Vice Consulado da Espanha em Ribeirão Preto 
onde se apresentam as vantagens econômicas e geográficas características do mercado espanhol, apoios, 
subsídios e incentivos oferecidos pelo Governo Espanhol às empresas brasileiras e aos empreendedores 
que tenham interesse em internacionalizar-se e ter acesso á um mundo de oportunidades, utilizando a 
Espanha como destino e porta de entrada para Europa. 

Data: 02/06/2016 

Horário: 12h 

Local: Anfiteatro da FDRP 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/espanha-porta-da-europa-para-empresas-
brasileiras/ 

Seminário de Pesquisa em Direito 
O evento promovido pelas Comissões de Pesquisa e Pós-Graduação da FDRP tem o objetivo principal de 
promover a divulgação de produção científica na área jurídica. 

Data: 23/05/2016 

Local: Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

Mais informações: http://www.direitorp.usp.br/eventos/seminario-de-pesquisa-em-direito-da-fdrp/ 

Contato 

Para divulgar eventos e correlatos: comunicacao.fdrp@usp.br 

Siga a FDRP no Facebook: http://bit.ly/FacebookFDRP 

Acesse o site da FDRP: http://bit.ly/siteFDRP 
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